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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова Правлiння

Курiленко С.Б.
(підпис)

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
35591059
4. Місцезнаходження
м. Київ , -, 04073, м. Київ, пров. Куренiвський, 19/5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 585-70-91 (044) 585-70-95
6. Електронна поштова адреса
info@globusbank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 83(2337)

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.globusbank.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2016
(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
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3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №482233
3. Дата проведення державної реєстрації
29.11.2007
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
160000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
287
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
- Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32000120801026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
5) МФО банку
6) поточний рахунок
04441364
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
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Дата
Державний орган, що закінчення
Дата видачі
видав
дії ліцензії
(дозволу)

Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя

240

26.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Банкiвська лiцензiя надає право надання банкiвських послуг
Опис визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки
i банкiвську дiяльнiсть".

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй

240

26.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Власник Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
зобов’язаний дотримуватися встановлених законодавством України
Опис i Нацiональним банком України вимог щодо проведення зазначених
у нiй валютних операцiй.
Генеральна лiцензiя не дiйсна без додатка.

Додатко до Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй

240

26.10.2011

Нацiональни банк
України

Необмежена

Перелiк валютних операцiй, якi має право здiйснювати ПАТ «КБ
«ГЛОБУС»:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвкою iноземною валютою та чеками (купiвля,
продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i
пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвкою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн),
що здiйснюється в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють
на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними
особами - резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй
валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i
нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у
грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках
України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
Опис
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку
України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних
ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за
винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками
(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентств);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку
України;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до
фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України «Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг» та не зазначенi в абзацах другому – сiмнадцятому роздiлу
другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних
банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 15.08.2011 №281.
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Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринкудiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами:
брокерська дiяльнiсть

Серiя АЕ
№263177

17.07.2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
Необмежена
фондового ринку

Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
серiї АЕ №263177 вiд 17.07.2013 р. надає право укладати цивiльноОпис правовi договори щодо цiнних паперiв вiд свого iменi та за свiй
рахунок з метою перепродажу, крiм випадкiв, передбачених
законом.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринкудiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами:
дилерська дiяльнiсть

Серiя АЕ
№263178

17.07.2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
Необмежена
фондового ринку

Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
серiї АЕ №263178 вiд 17.07.2013 р. надає право укладати цивiльноОпис правовi договори щодо цiнних паперiв вiд свого iменi та за свiй
рахунок з метою перепродажу, крiм випадкiв, передбачених
законом.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть: депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи

Серiя АЕ
№263375

24.09.2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
Необмежена
фондового ринку

Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
серiї АЕ №263375 вiд 24.09.2013 р. надає право здiйснювати
Опис депозитарну дiяльнiсть шляхом укладання договорiв вiдкриття
рахункiв у цiнних паперах та обслуговування обiгу цiнних паперiв
на рахунках клiєнтiв.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Рейтингове агенство
"Експерт-Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

05.11.2015

uaA+

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"УКРАЇНСЬКI МЕДIА ТЕХНОЛОГIЇ"

32982997

04073Україна м. Київ
пров. Куренiвський, 19/5

100

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Серія, номер, дата видачі та найменування
особи
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Усього

160000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курiленко Сергiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, спецiалiст з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
7.7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.01.2011 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 25.01.2011 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сильнягiна Олена Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
3.7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод

7

Річний емітентський звіт за 2015 рік

www.globusbank.com.ua

роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.05.2012 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 29.05.2012 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євчук Галина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, спецiалiст з менеджменту органiзацiй
6) стаж роботи (років)**
0.9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2015 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 23.03.2015 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корж Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

8

Річний емітентський звіт за 2015 рік

www.globusbank.com.ua

4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.03.2007 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 07.03.2007 р.
Дата переобрання - 09.03.2010 р.
Дата переобрання -03.10.2013 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Начальник управлiння фiнансового монiторингу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шеффер Микола Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
6.2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.10.2009 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 09.10.2009 р.
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Дата переобрання - 03.10.2013 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Начальник операцiйного департаменту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клевайчук Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища, магiстр з менеджменту персоналу
6) стаж роботи (років)**
4.3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано. Стаж роботи вказаний за перiод
роботи в ПАТ "КБ "ГЛОБУС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.10.2013 5 рокiв
9) Опис
Дата обрання - 03.10.2013 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Правлiння Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибитва Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
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вища, юрист
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.05.2012 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Наглядову раду Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, магiстр дiлового адмiнiстрування
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 15.04.2011 р.
Дата переобрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Наглядову раду Банку
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
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не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Артазей Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2009 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 27.04.2009 р.
Дата переобрання - 03.01.2011 р.
Дата переобрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Наглядову раду Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чепурний Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, товарознавець
6) стаж роботи (років)**
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0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2009 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 27.04.2009 р.
Дата переобрання - 03.01.2011 р.
Дата переобрання - 29.05.2012 р.
Дата переобрання - 22.04.2014 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Наглядову раду Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмiтрiєва Олена Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища, фiнансист
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Стаж керiвної роботи не зазначається, так як посада обрана, трудовий договiр не укладено. Згоди
на розкриття паспортних даних не надано. Згоди на розкриття iнформацiї про найменування
пiдприємства та попередню посаду, яку займав, не отримано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.07.2015 3 роки
9) Опис
Дата обрання - 03.07.2015 р.
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначаються Статутом та Положенням про
Наглядову раду Банку.
Вiдомостi щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Згоди на розкриття iнформацiї про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займав,
не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"УКРАЇНСЬКI МЕДIА
ТЕХНОЛОГIЇ"

32982997

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

Місцезнаходження

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

04073 Україна м. Київ
- м. Київ пров.
25.04.2008
Куренiвський, 19/5

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

160000

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)
Усього

160000

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

100

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100

Кількість за видами акцій
прості
прості на
привілейовані
іменні пред'явника
іменні

160000

0

привілейовані
на
пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
прості
прості на
привілейовані
іменні пред'явника
іменні
160000

0

0

привілейовані
на
пред'явника
0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

17.04.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Вид загальних зборів*

1. Обрання Голови та Секретаря зборiв акцiонерiв Банку.
2. Звiт Наглядової ради Банку про роботу за 2014 рiк.
3. Звiт Правлiння Банку про результати дiяльностi за 2014 рiк та визначення основних
напрямкiв дiяльностi Банку на 2015 рiк.
4. Звiти з висновками Ревiзiйної комiсiї Банку за 2014 рiк та незалежного аудитора за
результатами дiяльностi Банку за 2014 рiк.
5. Розгляд висновку (звiту) незалежного аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» щодо
фiнансової звiтностi за 2014 рiк та затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2014 року.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Банку за пiдсумками роботи у
2014 роцi.
7. Про розподiл прибуткiв ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за минулi роки.
8. Про змiну складу Ревiзiйної комiсiї Банку.
9. Про змiну складу Наглядової ради Банку.
10. Вирiшення питань поточної дiяльностi Банку.
чергові

позачергові
X

Дата проведення

03.07.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Вид загальних зборів*

1. Обрання Голови та Секретаря зборiв акцiонерiв Банку.
2. Внесення змiн до Статуту ПАТ «КБ «ГЛОБУС» шляхом викладення Статуту в новiй
редакцiї з метою його приведення у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України.
3. Про змiну складу Наглядової ради Банку.
4. Затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову раду та Положення про Правлiння.
чергові

позачергові
X

Дата проведення

20.08.2015

Кворум зборів**

100

Опис

1. Збiльшення розмiру Статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових
простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
2. Приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення),
яке оформлюється додатком до даного Рiшення Акцiонера.
3. Визначення Загальних Зборiв акцiонерiв Банку (вiдповiдно до статтi 49 Закону України«Про
акцiонернi товариства» рiшення оформлюється у виглядi Рiшенням Акцiонера)уповноваженим
органом Банку щодо:
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй (у разi, якщо на запланований обсяг акцiй укладено
договори з першими власниками та акцiй повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi
законодавством строки результатiв укладання договорiв з першими власниками у процесi
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приватного розмiщення акцiй органом Банку, уповноваженим приймати таке рiшення, або у
разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй.
4. Визначення уповноваженої особи Банку, якiй надаються повноваження щодо проведення
дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24258921

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АД №034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

044 277-50-00

Факс

044 277-50-01

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ - м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 9А

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АЕ № 294782
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.04.2015

Міжміський код та телефон

(044) 537-62-12

Факс

(044) 537-62-12

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Схiдно - Європейська фондова бiржа"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35524548

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ - м. Київ вул. Боженка, 86-И

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №581397
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
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ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2009

Міжміський код та телефон

044 200 09 70

Факс

044 200 09 70

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1340
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.07.2015

Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

044 482-52-14

Вид діяльності

Свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ,
якi надаюсть фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Розрахунковий центр"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ - м.Київ вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АЕ №263463
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.10.2013

Міжміський код та телефон

044 585 42 42

Факс

044 481 00 99

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "Рейтингове агенство "Експерт-Рейтинг"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34819244

Місцезнаходження

04073 Україна - м. Київ пров. Куренiвський, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей 5
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вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.06.2010

Міжміський код та телефон

044 227 60 74

Факс

044 592 67 36

Вид діяльності

Надання рейтингових послуг

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ - м. Київ вул. Кутузова, 18/7

Номер ліцензії або іншого документа на цей 14
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.01.2015

Міжміський код та телефон

(044) 286-94-20

Факс

(044) 286-74-64

Вид діяльності

Саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондового ринку за
видом професiйної дiяльностi - торгiвля цiнними паперами

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або ТОВ «БДО»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20197074

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Сєрова, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2868
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056) 370 30 43

Факс

(056) 370 30 45

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

-

18

Річний емітентський звіт за 2015 рік

www.globusbank.com.ua

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.04.2008

175/1/08

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA40000316994

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000.00

160000

160000000.000

100

Опис

Цiннi папери емiтента не перебувають в обiгу за межами України.
Протягом звiтного перiоду не вiдбулося змiни прав власникiв акцiй.
Емiтент не має iнших цiнних паперiв.
Простi iменнi акцiї емiтента не допущенi до торгiвлi органiзатором торгiвлi.
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XI. Опис бізнесу
Основною метою дiяльностi Банку, визначеною його Акцiонерами, є одержання прибутку
шляхом надання повного спектру внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських послуг, включаючи, без
обмеження, банкiвськi операцiї, якi пов’язанi зi здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної,
депозитарної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути дозволеною для банкiв згiдно iз чинним
законодавством України.
Впродовж 2015 року Банк «ГЛОБУС» продовжував працювати у всiх напрямках своєї
дiяльностi, однак, зважаючи, на ситуацiю в країнi, головним завданням стало дотримання полiтики
зменшення рiвня ризикованостi операцiй. Кредитування юридичних осiб, торгiвельнi операцiї з
iноземною валютою за операцiями клiєнтiв, валютно-обмiннi операцiї, розрахунково-касове
обслуговування юридичних та фiзичних осiб, залучення депозитiв юридичних та фiзичних осiб,
торгiвля цiнними паперами, казначейськi операцiї – основнi зони розвитку установи у звiтному
перiодi.
Зважаючи на ситуацiю, що склалася в країнi та суттєво вплинула на банкiвську систему, Банк
«ГЛОБУС» не так активно оновлював лiнiйку депозитних продуктiв, однак постiйно поновлював
умови залучення депозитних вкладiв для фiзичних осiб. У 2015 роцi було запропоновано для
фiзичних осiб новий продукт – iменний ощадний (депозитний) сертифiкат для валютних вкладiв.
В серпнi 2015 року уповноважене рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» присвоїло рейтинг
депозитiв Банку «ГЛОБУС» на рiвнi ua2+. Депозити Банку з рейтингом ua2+ мають високий
рiвень надiйностi.
Показником стабiльної роботи ПАТ «КБ «ГЛОБУС» у 2015 роцi є також продовження
дiяльностi в напрямку готiвкового кредитування фiзичних осiб. За 2015 рiк Банком «ГЛОБУС» в
рамках партнерських програм з iншими банками щодо готiвкового кредитування фiзичних осiб
кредитiв було видано на загальну суму 24 114 тис. грн.
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є афiлiйованим учасником мiжнародної платiжної системи
MasterCardWorldwide, учасником платiжної системи «УкрКарт» та здiйснює емiсiю платiжних
карток таких класiв:
• MasterCard Gold;
• MasterCard Standard;
• MasterCard Debit;
• Maestro.
Всi картковi продукти Банку, за винятком карток найнижчого класу Maestro, обладнанi
чiпами,
що
робить
розрахунки
клiєнтiв
зручними
та
безпечними.
У 2015 роцi Банк "ГЛОБУС" приєднався до Нацiональної системи масових електронних платежiв
(свiдоцтво про членство та надання лiцензiї на використання торгової марки НСМЕП №121 вiд
17.12.2015р.) Участь у Нацiональнiй системi масових електронних платежiв дозволить Банку
«ГЛОБУС» доповнити продуктову лiнiйку рядом економiчно привабливих рiшень, а також
пiдвищити безпеку розрахункiв. При цьому Банк буде виконувати функцiї як емiтента карт, так i
еквайера.
Загалом, за звiтний перiод Банком було випущено близько 5400 платiжних карток
мiжнародної платiжної системи MasterCardWorldwide, а залишки по картковим рахункам в
гривневому еквiвалентi станом на 31.12.2015 року склали близько 29 млн. гривень. При цьому
сума розрахункiв за допомогою платiжних карток банку в торгiвельно-сервiснiй мережi за 2015 рiк
склала майже 44 млн. грн.
З метою розширення спектру своїх послуг та створення максимально комфортних умов
обслуговування клiєнтiв Банку, ПАТ «КБ «ГЛОБУС є учасником таких систем грошових
переказiв: «WESTERN UNION», «MoneyGram», «WELSEND».
Пiдтверджуючи статус унiверсальної фiнансової установи, що надає широкий спектр послуг
найвищої якостi, у 2015 роцi Банк «ГЛОБУС» продовжував спiвпрацю зi страховими компанiями
СК «Українська страхова група», ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» та з ПрАТ «Європейське туристичне
страхування», окрiм того, розпочато спiвпрацю з ТДВ «СК «УКРФIНПОЛIС».
Крiм того, Банк «ГЛОБУС» запровадив програму цiльового роздрiбного кредитування
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"Житло в кредит". Програма призначена для придбання квартир, якi реалiзує корпорацiя "УкрБуд"
та ХК "Київмiськбуд", на об`єктах акредитованих ПАТ "КБ "ГЛОБУС". Скористатись перевагами
програми можуть фiзичнi особи, якi працюють по найму, пенсiонери та фiзичнi особи-пiдприємцi.
Щодо роботи з юридичними особами, у 2015 роцi паралельно з визначенням унiверсальних
для клiєнтiв пакетiв банкiвських послуг та оптимiзацiї тарифiв на данi послуги, Банк «ГЛОБУС
обрав тактику вдосконалення iснуючих продуктiв для даного сегменту клiєнтiв.
Так, у звiтному роцi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» продовжив активну роботу в напрямку видачi
банкiвських гарантiй туристичним агентам та туристичним операторам для оформлення лiцензiї
на надання туристичних послуг згiдно ст.15 Закону України «Про туризм», гарантiй IАТА, а також
тендерних гарантiй для участi у конкурсних торгах.
Крiм того, з метою розширення кiлькостi клiєнтiв сегменту середнього та малого бiзнесу,
було розроблено i запроваджено кiлька кредитних програм з партнерами банку: кредитування на
придбання обладнання та устаткування в рамках пiдвищення енергоефективностi; кредитування
сiльськогосподарських пiдприємств та господарств, фiзичних осiб-пiдприємцiв на придбання
сiльськогосподарської технiки та транспорту. Банком було розширено перелiк кредитних
продуктiв – на фiнансування обiгового капiталу для проведення посiвних робiт та робiт,
пов’язаних iз збиранням врожаю, а також овердрафт за спрощеною процедурою «Крок назустрiч»
для клiєнтiв iз позитивною кредитною iсторiєю в iнших банках.
У звiтному роцi Банк здiйснював торгiвлю як корпоративними облiгацiями, так i облiгацiями
внутрiшньої державної позики. З моменту видачi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку лiцензiй на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме
дилерської та брокерської дiяльностi, Банк став активним учасником ринку, який спiвпрацює з
провiдними банкiвськими установами та професiйними учасниками фондового ринку. Банк
спiвпрацює з такими фондовими бiржами як ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», ПАТ «Фондова бiржа
«Перспектива» та ПАТ «Схiдно – Європейська фондова бiржа».
За пiдсумками торгiв, проведених у 2015 роцi на Фондовiй бiржi ПФТС, ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» посiв шiстнадцяте мiсце серед торговцiв корпоративними облiгацiями та дванадцяте
мiсце серед торговцiв ОВДП.
Депозитарна дiяльнiсть Банку є одним iз найсучаснiших та високотехнологiчних напрямкiв
обслуговування клiєнтiв. Реагуючи на значнi змiни в чинному законодавствi та виклики
сьогодення наша депозитарна установа суттєво модернiзує всi етапи надання послуг та постiйно
пiдвищує
надiйнiсть
супроводження
операцiй.
Особливу увагу Банк придiляє впровадженню нових сервiсiв для клiєнтiв та удосконаленню
депозитарних послуг. Виплата доходiв за цiнними паперами депонентам дала поштовх для
поглиблення спiвпрацi та дозволила популяризувати всi напрямки дiяльностi банку серед
громадськостi.
Незважаючи на загальну тенденцiю падiння активностi на фондовому ринку, Банк зберiг
позитивну динамiку та пiдвищив обсяги депозитарних операцiй. В 2015 р. отримано 580 тис. грн.
доходiв за депозитарнi послуги. Обсяг активiв на зберiганнi складає 4 382 млн. грн.
Головним прiоритетом є клiєнтоорiнтований пiдхiд, високий професiоналiзм та оперативнiсть.
В листопадi 2015 року рейтинговий комiтет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рiшення про
пiдтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за нацiональною шкалою на рiвнi uaA+.
Позичальник з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможнiстю порiвняно з
iншими українськими позичальниками. Протягом усього 2015 року у висновках експертiв
вiдзначались дотримання всiх нормативiв НБУ. Агентство вкотре пiдтвердило, що ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» на практицi демонструє хорошу керованiсть i адекватну реакцiю на змiну кон'юнктури
ринку.
Злиття, приєднання, перетворення, подiлу, видiлення або купiвлi чи продажу понад 10
вiдсоткiв вартостi активiв, не пов'язаних з основною дiяльнiстю, процедури банкрутства або/та
iнше протягом п'яти останнiх рокiв не вiдбувалось.
Загальна органiзацiйна структура ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (надалi - Структура), розроблена на
пiдставi чинного законодавства України, Статуту ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та складається з:
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1) Органами управлiння Банку є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Правлiння.
2) Органами контролю Банку є:
- Наглядова рада;
- Ревiзiйна комiсiя (у разi її створення).
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв. У Загальних зборах можуть
брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх
представники. Посадовi особи органiв Банку та їх афiлiйованi особи не можуть бути
представниками
iнших
акцiонерiв
на
Загальних
зборах.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв
Банку, i, в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада
не бере участi в поточному управлiннi Банком.
Виконавчим органом Банку, що здiйснює поточне управлiння є Правлiння. Правлiння
очолює Голова Правлiння, який керує роботою Правлiння та має право представляти Банк без
доручення. Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть банку.
У 2015 роцi ПАТ «КБ «ГЛОБУС» розширював регiональну мережу. Було вiдкрито 2 нових
вiддiлення у мiстi Києвi.
В зв’язку з подiями в України, два вiддiлення тимчасово не проводили свою дiяльнiсть у м.
Луганськ, вул. Коцюбинського, 8 та м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 93.
Було закрито вiддiлення, що знаходилось за адресою м. Київ, вул. Ялтинська, 6.
Станом на 31 грудня 2015 року загальна кiлькiсть працюючих вiддiлень становила двадцять
чотири:
• м. Київ, пров. Куренiвський, 19/5;
• м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв, 24;
• м. Ужгород, вул. Корятовича, 10;
• м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 55;
• м. Кам’янець-Подiльський, вул. Гагарiна, 43;
• м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 16;
• м. Одеса, вул. Базарна, 41;
• м. Суми, вул. Харкiвська, 12А;
• м. Львiв, вул. Чайковського, 16;
• м. Харкiв, вул. Римарська, 23;
• м. Полтава, вул. Куйбишева, 6;
• м. Чернiгiв, вул. Г. Полуботка, 24;
• м. Миколаїв, вул. Космонавтiв, 53/1;
• м. Тернопiль, вул. Живова, 37-а;
• м. Черкаси, вул. Дашковича Остафiя, 34;
• м. Чернiвцi, вул. Ольги Кобилянської, 29;
• м. Вiнниця, вул. Соборна, 64;
• м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грюнвальдська, 4;
• м. Рiвне, вул. Симона Петлюри, 14;
• м. Київ, вул. Трублаїнi, 2-а;
• м. Київ, пл. Бесарабська, 9/1;
• м. Київ, вул. Мечнiкова, 18;
• м. Київ,вул. Саксаганського, 55а;
• м. Київ, пр-т Вiдрадний, 95.
Емiтент не має дочiрнi пiдприємства, якi разом iз ним становлять єдину групу суб’єктiв
господарювання, пов'язаних мiж собою вiдносинами економiчної та/або органiзацiйної залежностi.
Станом на 31.12.2015 р.:
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 266.
Позаштатнi працiвники - вiдсутнi.
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Працiвники з неповним робочим днем - 37, в тому числi, за сумiсництвом - 9.
Фонд оплати працi склав 12 682,00 тис.грн.
Успiх розвитку Банку залежить вiд кадрової полiтики, що спрямована на розвиток
персоналу, створення колективу професiоналiв, здатних забезпечити виконання стратегiчних
завдань та якiсне обслуговування клiєнтiв Банку. Ефективна система пiдбору i розстановки кадрiв,
пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, удосконалення системи мотивацiї та оцiнки
персоналу, розвиток корпоративної культури, є прiоритетними напрямами кадрової полiтики.
На сьогоднiшнiй день ПАТ «КБ «ГЛОБУС» – це команда висококвалiфiкованих фахiвцiв,
здатних оперативно вирiшувати найскладнiшi завдання та задовольнити зростаючi потреби
клiєнтiв у банкiвському обслуговуваннi.
Банк придiляє особливу увагу та iнвестує кошти в навчання та пiдвищення квалiфiкацiї всiх
працiвникiв, у впровадження сучасних технологiй та iнновацiйних пiдходiв ведення бiзнесу. Банк
надає своїм працiвникам можливостi участi у рiзних навчальних заходах, якi сприяють
пiдвищенню ефективностi роботи та можливостi кар’єрного росту.
Вiдповiдно посадових iнструкцiй та профiлю посад, враховуючи необхiдний рiвень
квалiфiкацiї працiвникiв Банку, використовується навчально-методичний комплекс згiдно
внутрiшньої та зовнiшньої програми навчання та розвитку персоналу.
Важливим напрямком кадрової полiтики є пiдготовка молодого поколiння банкiвських
працiвникiв. Студенти провiдних економiчних вузiв України – майбутнi банкiвськi спецiалiсти –
проходять учбовi практики в пiдроздiлах Банку, а найкращим з них Банк пропонує
працевлаштування.
Адмiнiстрацiя Банку реалiзує комплекс заходiв по соцiальному захисту працiвникiв
вiдповiдно до чинного законодавства України, згiдно СТАТУТУ Емiтента та КОЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРУ мiжвиконавчим органом Банка та Трудовим колективом.
При застосуваннi заходiв заохочення забезпечується поєднання морального i матерiального
стимулювання працi.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.
Емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтнього перiоду на
адресу емiтента не надходило.
Облiкова полiтика Банку базується на чинному законодавствi України та нормативноправових актах Нацiонального банку України, розроблених вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
В своїй Облiковiй полiтицi Банк керується принципами достовiрностi, превалювання
сутностi над формою, автономностi, обачностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi
доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної (первiсної) собiвартостi.
Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою
вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов’язання
пiд час здiйснення угоди мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, що дiють на
добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну пропозицiї для фiнансових
активiв та цiну попиту для фiнансових зобов’язань, що котируються на активному ринку.
Фiнансовий iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування
цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi та якщо цi
котирування вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних
умовах.
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За вiдсутностi активного ринку основою для визначення поточної справедливої вартостi є
данi про останнi договори, здiйсненi мiж сторонами угоди.
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як
модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi
угоди, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об’єкти
iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi
ринковими даними. У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли
замiна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до
суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента
мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус
будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти
включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких
премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований
купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на
наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а
включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або
процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента.
Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi
виплати або надходження (без урахування майбутнiх збиткiв за кредитами) точно дисконтуються
протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом
коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна
ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою
ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi
вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або
iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти
амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної
вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є
невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється таким чином:
Операцiї з фiнансовими iнструментами вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на дату
здiйснення угоди, тобто на дату набуття права власностi на них.
Борговi цiннi папери та iнструменти капiталу, що облiковуються за справедливою вартiстю,
первiсно визнаються за справедливою вартiстю;
Кошти та депозити, борговi цiннi папери, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю,
кредити банкам та iншим позичальникам i всi фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за
їхньою справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiї, якi безпосередньо стосуються
придбання або випуску такого фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
Подальше визнання.
Пiсля первiсного визнання (на дату балансу) активи та зобов’язання оцiнюються:
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• за переоцiненою (справедливою вартiстю) – похiднi фiнансовi iнструменти та цiннi папери
у торговому портфелi Банку, що переоцiнюються через прибутки/збитки; цiннi папери у портфелi
банку на продаж з вiдображенням результату переоцiнки в капiталi Банку; основнi засоби групи
«Будинки, споруди», залишкова вартiсть яких суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi, з
вiдображенням результату переоцiнки в капiталi Банку;
• за амортизованою собiвартiстю - наданi/отриманi кредити та строковi депозити (вклади),
цiннi папери в портфелi Банку до погашення;
• за собiвартiстю - акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi Банку на
продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, основнi засоби та
нематерiальнi активи, якi не переоцiнювались, iнвестицiйна нерухомiсть.
Фiнансовi iнструменти, за якими Банк визнає процентнi доходи i витрати, облiковуються за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки.
У процесi експлуатацiї основнi засоби втрачають свої фiзичнi та моральнi характеристики,
вiдбувається їх знос, що у вартiсному вираженнi представляє амортизацiйнi вiдрахування.
Амортизацiя - систематичний розподiл вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв,
яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї).
Вартiсть усiх необоротних (матерiальних та нематерiальних) активiв пiдлягає амортизацiї,
крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй.
Амортизацiю необоротних активiв Банк здiйснює щомiсяця з застосуванням прямолiнiйного
методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається розподiлом вартостi, що амортизується, на
очiкуваний строк корисного використання об'єкта основних засобiв. За активами, якi надiйшли,
амортизацiя нараховується з 1-го числа мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю, а по
активами, якi вибули, припиняється 1-го числа мiсяця наступного за мiсяцем вибуття.
Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється протягом
строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта. Амортизацiя необоротних активiв не
припиняється на перiод їх реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї.
Очiкуваний строк корисного використання об’єкту встановлюється та затверджується Правлiнням
Банку.
Строки корисного використання переглядаються при визнаннi зменшення корисностi об’єкта
основних засобiв або групи однорiдних об’єктiв або при дообладнаннi об’єкта, яке призведе до
збiльшення строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв та наприкiнцi кожного
фiнансового року пiд час iнвентаризацiї станом на 1 листопада поточного року.
Вказанi змiни визнаються постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю за групами основних
засобiв та затверджуються Правлiнням Банку.
Банк не нараховує амортизацiю, якщо балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх
лiквiдацiйнiй вартостi.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється в розмiрi 100
вiдсоткiв їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта.
Полiпшення об'єкта оперативного лiзингу, що призводить до збiльшення майбутнiх
економiчних вигод, збiльшує балансову вартiсть створеного необоротного активу. Амортизацiя
суми, на яку полiпшений об'єкт оперативного лiзингу, здiйснюється iз застосуванням
прямолiнiйного методу протягом строку оренди.
Доходи та витрати визнаються у вiдповiдностi з основними принципами мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi,а саме: нарахування, вiдповiднiсть доходiв i витрат, обачнiсть.
Доходи та витрати визнаються Банком за таких умов:
- визнання реальної заборгованостi за активами та зобов’язаннями Банку;
- фiнансовий результат операцiї, пов’язаний з наданням (отриманням) послуг, може бути
точно визначений.
Банком застосовується метод нарахування, згiдно з яким всi доходи i витрати, що належать
до звiтного перiоду, вiдображаються у цьому ж перiодi. Статтi доходiв та видаткiв визнаються та
оцiнюються в момент продажу активу або в мiру надання послуг, незалежно вiд того, коли були
отриманi або сплаченi кошти. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду,
вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi.
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Процентнi доходи i витрати визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та
розраховуються, за методом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Метод ефективної ставки вiдсотка – метод обчислення амортизованої собiвартостi
фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових
зобов’язань) та розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом
вiдповiдного перiоду часу.
Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх
грошових платежiв або надходжень упродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту до
чистої балансової вартостi(амортизованої собiвартостi) цього iнструменту.
Для розрахунку ефективної ставки вiдсотка Банк визначає потоки грошових коштiв з
урахуванням усiх умов договору за фiнансовим iнструментом, у тому числi включаючи всi комiсiї
та iншi сплаченi або отриманi сторонами суми, що є невiд’ємною частиною доходу (витрат)
фiнансового iнструменту.
Якщо неможливо достовiрно оцiнити потоки грошових коштiв або очiкуваний строк дiї
фiнансового iнструменту, то використовуються потоки грошових коштiв, що передбаченi
вiдповiдним договором, протягом строку дiї договору.
Згiдно зi Статутом ПАТ «КБ «ГЛОБУС» є унiверсальною банкiвською установою, що
здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Надання Банком банкiвських послуг здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту Банку, а також у межах наданих Нацiональним банком
України лiцензiй.
Пiдставою для здiйснення ПАТ «КБ «ГЛОБУС» операцiй на банкiвському ринку України є
Банкiвська Лiцензiя №240 вiд 26.10.2011 року та Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй вiд 26.10.2011 року №240, виданi Нацiональним банком України.
Банк надає клiєнтам широкий спектр банкiвських послуг вiдповiдно до Закону України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть»:
• приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
• вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi
переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування
коштiв на них;
• розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
• надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання
у
грошовiй
формi;
• придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи
наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
• послуги з вiдповiдального зберiгання цiнностей та документiв клiєнтiв;
• випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних
iнструментiв;
• надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй;
• операцiї з валютними цiнностями;
• емiсiю власних цiнних паперiв;
• органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
• здiйснення операцiй з банкiвськими металами на валютному ринку України;
• здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг);
• операцiї, пов‘язанi з депозитарною дiяльнiстюдепозитарної установи;
• операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
- з iнструментами грошового ринку;
- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
- з фiнансовими ф’ючерсами та опцiонами.
Також ПАТ «КБ «ГЛОБУС» має Лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку
на
право
здiйснення
професiйної
дiяльностi
на
фондовому
ринку:
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Серiя АЕ №263178 – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами – дилерська дiяльнiсть;
Серiя АЕ №263177 – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами – брокерська дiяльнiсть;
Серiя АЕ №263375 – депозитарна дiяльнiсть – депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи;
Станом на 31.12.2015 року ПАТ «КБ «ГЛОБУС» встановлено кореспондентськi вiдносини з
17 банками, 2 iз них – банки-нерезиденти (Deutsche Bank AG, F/M (Нiмеччина) та Deutsche Bank
Trust Company Americas NY (США).
Кiлькiсть кореспондентських рахункiв типу «Ностро» (62) та типу «Лоро» (42) достатньо
забезпечує максимально швидке проведення розрахункiв з контрагентами.
Банк не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його дiяльнiстю.
Детальну iнформацiю про правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, якi укладенi протягом звiтного перiоду
опублiковано в Рiчному Звiтi Банку та на сайтi www.globusbank.com.ua.
Основнi засоби первинно Банком визнаються та облiковуються у фiнансовому облiку за
первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе всi супутнi витрати , пов’язанi з первинним
визнанням активу. Пiсля первiсного визнання основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю з
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Банк збiльшує собiвартiсть основних засобiв на суму капiтальних вкладень, пов’язаних iз
полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя), у
результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання
цього об’єкта.
Банком встановлено такi вартiснi ознаки об`єктiв, що входять до складу основних засобiв:
- об`єкти вартiстю вiд 0,00 грн. до 6000,00 грн. є малоцiнними необоротними матерiальними
активами, та облiковуються на балансовому рахунку 4500 «Iншi необоротнi матерiальнi активи»;
- об`єкти вартiстю бiльше 6000,00 грн., входять до складу основних засобiв, та
облiковуються на балансовому рахунку 4400 «Основнi засоби».
Метод амортизацiї та строки корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв
протягом звiтного року Банк не змiнював.
Амортизацiя основних засобiв протягом строку корисного використання нараховується
щомiсячно прямолiнiйним методом.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi
використання
об'єкта
в
розмiрi
100
%
його
вартостi.
Строки корисного використання основних засобiв у 2015 роцi становили:
Будiвлi
та
споруди
–
25
рокiв;
Машини та обладнання – 2-5 рокiв;
Транспортнi засоби – 5 рокiв;
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2-4 роки;
Iншi основнi засоби – 2-5 рокiв;
Iншi необоротнi матерiальнi активи – 2,5-5 рокiв.
Сума амортизацiйних вiдрахувань основних засобiв визнається Банком у складi рядка 16
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
(Звiт про фiнансовi результати).
Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж
чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активiв, визнаються у складi рядка 15
Iншi операцiйнi доходи, або рядка 16 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати у Звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати).
Витрати на утримання основних засобiв визнаються Банком у складi рядка 16 Адмiнiстративнi та
iншi операцiйнi витрати у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати)
у
тому
перiодi,
в
якому
такi
витрати
були
понесенi.
Переоцiнку первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi Банк не здiйснював.
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Протягом 2015 року ситуацiя в економiцi України розвивалась, продовжуючи основнi
тенденцiї 2014 року та вiдчуваючи вплив анексiї Криму та iноземної агресiї в Донецькiй та
Луганськiй областях. Внутрiшнiй попит продовжував зменшуватись внаслiдок падiння доходiв
населення та погiршення умов дiяльностi для приватного бiзнесу. Як результат, реальний ВВП за
III квартали 2015 року скоротився на 8,2% вiдповiдно у порiвняннi з аналогiчним перiодом
минулого року.
Iндекс виробництва промислової продукцiї в 2015 роцi (у порiвняннi з 2014) склав 86,6%,
спад торкнувся усiх галузей промисловостi. Основна причина – зупинення багатьох пiдприємств,
що знаходяться в зонi проведення АТО, внаслiдок бойових дiй.
Iндекс валової продукцiї сiльського господарства в 2015 роцi склав 95,2%, спад спостерiгався
як в рослинництвi – 94,7%, так i в тваринництвi – 96,3%. Основнi чинники падiння – це вiдсутнiсть
господарської дiяльностi в зонi проведення АТО та спад цiн на сiльськогосподарську продукцiю.
Падiння також торкнулось будiвельної галузi, обсяг будiвельних робiт зменшився на 14,9%.
Протягом 2015 року курс нацiональної валюти вiдносно дол. США знизився на 52% i на 01 сiчня
2016 року складав 24,00 грн./дол.
Зниження обмiнного курсу гривнi, пiдвищення цiн i тарифiв внаслiдок проведення реформ, а
також погiршення ринкових очiкувань позначилися на цiновiй динамiцi та поведiнцi клiєнтiв. Так,
в 2015 роцi рiвень iнфляцiї склав 43,3%, що стало найбiльшим значенням, починаючи з 2000 року.
З iншої сторони, завдяки непопулярним реформам, зростанню курсу iноземних валют та
суттєвому падiнню доходiв населення в 2015 роцi вдалось стабiлiзувати структуру зовнiшньої
торгiвлi. Так, дефiцит поточного рахунку платiжного балансу в 2015 роцi скоротився до 204 млн.
дол. США (0.2% вiд ВВП) порiвняно з 4,6 млрд. дол. США (3,5% вiд ВВП) у 2014 роцi. Темпи
падiння експорту прискорилися до 30,5%, iмпорту – до 33,5%.
Обсяги експорту товарiв становили 35,1 млрд. дол. США. За рiк знизилися обсяги експорту
за всiма основними групами товарiв, зокрема: чорних та кольорових металiв – на 38,8%;
мiнеральних продуктiв – на 49,5%; продукцiї машинобудування – на 42,7%; продовольчих
товарiв– на 13,1%; продукцiї хiмiчної промисловостi – на 34,8%. Найбiльше скоротився експорт до
Росiї – в 2,1 рази, його частка становила 11,8% порiвняно з 17,2% за 2014 рiк. Експорт до країн ЄС
скоротився на 27,2%, його питома вага в загальному експортi зросла до 29,3% (у 2014 роцi –
28,0%).
Обсяги iмпорту товарiв становили 38,3 млрд. дол. США. Енергетичний iмпорт скоротився на
26,8%, неенергетичний – на 35,9%, у тому числi: продукцiї машинобудування – на 31,4%;
продукцiї хiмiчної промисловостi – на 26,9%; продовольчих товарiв – на 43,5%. Iмпорт iз Росiї
скоротився на 40,3%, його частка в загальному iмпортi знизилася з 21,5% до 19,3%. Iмпорт iз країн
ЄС зменшився на 28,0%, його частка в загальному iмпортi зросла з 31,7% до 34,3%.
Завдяки стабiлiзацiї зовнiшньої торгiвлi та допомозi мiжнародних фiнансових органiзацiй
Нацiональному банку України вдалось зупинити падiння золотовалютних резервiв та протягом
2015 року наростити їх обсяг.
Основним чинником, що позитивно вплинув на баланс фiнанових рахункiв, було значне
залучення сектору державного управлiння, чисте фiнансування якого становило 3.1 млрд. дол.
США. Зокрема отримано 1 млрд. дол. США вiд Свiтового банку, розмiщено урядовi єврооблiгацiї
пiд гарантiї уряду США на суму 1 млрд. дол. США, отримано кредити вiд Європейської комiсiї на
суму 0,9 млрд. дол. США. При цьому вiдтоки за операцiями приватного сектору становив 4,1
млрд. дол. США. Загальний баланс фiнансового рахунку за 2015 рiк становив в цiлому 488 млн.
дол. США.
Профiцит зведеного платiжного балансу становив 849 млн. дол. США (у 2014 роцi дефiцит
становив 13,3 млрд. дол. США). Формування профiциту зведеного балансу разом з отриманням
фiнансування вiд Мiжнародного валютного фонду (6,5 млрд. дол. США) зумовило зростання
мiжнародних резервiв до 13,3 млрд. дол. США, що забезпечує фiнансування iмпорту майбутнього
перiоду протягом 3,5 мiсяця.
Падiння обсягiв ВВП, суттєве зростання курсу iноземних валют вкрай негативно
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позначились на розвитку банкiвської системи в 2015 роцi.
Так, станом на 01.12.2015 р. у Державному реєстрi банкiв було зареєстровано 120 банкiв, що
на 43 менше нiж на початок 2015 року. Кiлькiсть банкiв з iноземним капiталом, якi мали
банкiвську лiцензiю, на 01.01.2015 становила 40 (на 11 менше, нiж на 01.01.2015), у тому числi 18
банкiв – зi 100-вiдсотковим iноземним капiталом.
За 2015 рiк банки отримали бiля 67 млрд. грн. збиткiв, основна причина – погiршення якостi
кредитних портфелiв, збiльшення резервiв за активними операцiями склало майже 115 млрд. грн.
Недовiра на ринку та зменшення доходiв населення негативно позначились на ресурсну базу
банкiв – кошти фiзичних осiб за 2015 рiк зменшились на 43 млрд. грн., в т.ч. строковi кошти –
зменшились на 41 млрд. грн. або на 10%.
Незахищенiсть кредитора та негативнi тенденцiї на фiнансових ринках призвели до
згортання видачi кредитiв – протягом 2015 року кредитнi портфелi клiєнтiв зменшились на 52
млрд. грн. до 954 млрд. грн., найбiльше зменшення – по кредитам фiзичним особам – на 35 млрд.
грн. або на 20%.
В умовах погiршення очiкувань, Банк спрямував дiї, насамперед, на вiдновлення довiри
вкладникiв, забезпечення вчасного проведення розрахункiв i стабiлiзацiю дiяльностi банку.
Протягом звiтного перiоду Емiтентом було сплачено штрафiв на суму 35 927,76 грн.,
зокрема:
• 32 000,00 грн. - штраф за порушення фiнансового монiторингу;
• 3 910,00 грн. - штраф за порушення на ринку ЦП.
Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного
фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi
оцiнки, керiвництво Банку також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової
полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються
у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Збитки вiд знецiнення кредитiв та авансiв. Щомiсяця аналiзується прострочена
заборгованiсть за всiма кредитами корпоративним, банкiвським та роздрiбним клiєнтам для
визначення суми збиткiв вiд знецiнення, якi визнаються шляхом створення резерву на знецiнення..
Крiм того, колективна оцiнка на предмет знецiнення здiйснюється для кожної категорiї кредитiв з
урахуванням понесених у минулому збиткiв. Ця оцiнка враховує результати моделювання збиткiв
до погашення за портфелями кредитiв, якi є простроченими, але якi ще не були окремо визначенi
як знецiненi.
Банк використовує припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують на зменшення
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти до того, як
це зменшення можна спiвставити з конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть
включати iснуючi данi, що вказують на негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв, що
входять до складу групи.
Керiвництво використовує оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для
активiв iз характеристиками кредитного ризику та об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з
даним портфелем, при визначеннi майбутнiх грошових потокiв. Методологiя та припущення, що
використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх грошових потокiв, регулярно
переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та фактичним досвiдом
збиткiв.
Оцiнка зменшення корисностi фiнансових активiв здiйснюється шляхом формування
резервiв на повний розмiр чистого кредитного ризику, зваженого на вiдповiдний коефiцiєнт
резервування, за всiма видами кредитних операцiй, а не тiльки при наявностi об’єктивних свiдчень
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того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується.
В ходi проведення аналiзу впливу на показники рiчної фiнансової звiтностi ефекту застосування
вимог Концептуальної основи фiнансової звiтностi (видана РМСБО у вереснi 2010 р.), метою якою
є надання фiнансової iнформацiю яка є корисна та доречна, перерахунок елементiв збиткiв вiд
знецiнення кредитiв та авансiв не спричиняють вiдмiнностей у рiшеннях, якi приймають
користувачi фiнансової звiтностi у зв’язку з тим, що характер потенцiйних коригувань стосується
лише перерозподiлу окремих елементiв роздiлу «Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд (Звiт про фiнансовi результати)» та «Звiту про власний капiтал», який вiдноситься до
операцiй, що здiйснювалися до 31.12.2014 року. В зв’язку з вище викладеним, керiвництвом банку
прийнято рiшення вiдповiднi трансформацiйнi коригування у рiчнiй фiнансовiй звiтностi не
вiдображати.
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання являє собою суму, яка сплачуватиметься в
майбутньому з оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi активи з податку на прибуток у Звiтi про
фiнансовi результати визнаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть використання
вiдповiдного податкового кредиту згiдно iз законодавством, чинним станом на кiнець звiтного
перiоду.
У фiнансових звiтах Банк також використовував такi методи оцiнки, як iсторична (первiсна)
вартiсть, ринкова вартiсть, справедлива вартiсть, балансова вартiсть.
Первiсна вартiсть передбачає вiдображення в облiку активiв Банку за сумою фактичних
витрат на їх придбання на дату їх придбання, а зобов’язань – на суму мобiлiзованих коштiв в
обмiн на зобов’язання (депозити). За первiсною вартiстю Банк облiковує основнi засоби та
нематерiальнi активи та фiнансовi iнструменти {дебiторська заборгованiсть, цiннi папери,
вкладення (iнвестицiї) в асоцiйованi компанiї, дочiрнi пiдприємства}.
Ринкова вартiсть – сума, яку можна отримати вiд продажу активу на активному ринку. При
вiдображеннi в облiку активiв та зобов’язань за ринковою вартiстю активи визнаються за тiєю
сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких самих активiв на поточний
момент. При вiдображеннi в облiку зобов’язань вони визнаються за тiєю сумою коштiв, яка
вимагалася для проведення розрахунку у поточний момент. Приведення вартостi активiв у
вiдповiднiсть iз ринкової здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Справедлива вартiсть – сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу, або оплата
зобов’язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. За
справедливою вартiстю Банк визначає безоплатно отриманi активи, активи, отриманi в результатi
обмiну на неподiбний об’єкт.
Балансова вартiсть – сума, за якою актив облiковується у балансi пiсля вирахування будьякої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
Оцiнка полiтичної ситуацiї.
Полiтична та економiчна нестабiльнiсть в Українi упродовж останнього року привели до
значної девальвацiї гривнi по вiдношенню до основних валют.
Внаслiдок ситуацiї, що склалася, в Українi, незважаючи на можливе вжиття стабiлiзацiйних
заходiв українським парламентом, урядом i Нацiональним банком України, на дату затвердження
цiєї фiнансової звiтностi мають мiсце чинники економiчної нестабiльностi.
Економiчна нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому i iснує вiрогiднiсть
того, що ринкова вартiсть активiв Банку може бути нижча їх балансової вартостi, що може
здiйснювати iстотний вплив на прибутковiсть Банку.
На кiнець звiтного перiоду емiтентом було укладено, але ще не виконано договорiв з купiвлiпродажу цiнних паперiв на суму 165 509 тис.грн.
Сума очiкуваного прибутку буде розрахована в поточному фiнансовому роцi в залежностi вiд
строкiв виконання укладених договорiв.
Стратегiя подальшого розвитку емiтента на майбутнiй рiк:
*комплексний пiдхiд до процесу обслуговування клiєнтiв, вдосконалення системи
управлiння дiяльнiстю Банку з метою досягнення максимальної ефективностi i балансу
ризиковостi та дохiдностi банкiвських операцiй та послуг;
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*зростання частки Банку на ринку банкiвських послуг України та збiльшення його
конкурентоспроможностi;
*створення та змiцнення позитивного iмiджу Банку i посилення його впливу у головних
секторах економiки;
*формування диверсифiкованої та стiйкої ресурсної бази та суттєве збiльшення капiталiзацiї
Банку;
*впровадження прогресивних i надiйних банкiвських продуктiв, технологiй обслуговування
та створення системи оцiнки ефективностi такого впровадження;
*впровадження та вдосконалення системи контролю за здiйсненням банкiвських операцiй;
*нарощування ринкової вартостi Банку з метою посилення його стратегiного розвитку та
надiйностi.
З метою проведення неупередженої та об'єктивної комплексної системної оцiнки ринкової
дiяльностi Банку, виявлення основних ринкових тенденцiй розвитку банкiвської галузi, емiтент на
регулярнiй основi самостiйно проводить дослiдження. Спецiалiзованi дослiдницькi компанiї
протягом звiтного перiоду не залучалися.
У 2015 роцi у судах розглядалась справа за позовом АТ «ДЕЛЬТА БАНК» до ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» про стягнення 147 555 351,82 грн. Постановою Киiвського апеляцiйного
господарського суду вiд 23.11.2015р. у справi №910/4059/15-г в задоволеннi позову АТ «ДЕЛЬТА
БАНК» вiдмовлено повнiстю.
В листопадi 2015 року рейтинговий комiтет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рiшення про
пiдтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за нацiональною шкалою на рiвнi uaA+.
Позичальник з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможнiстю порiвняно з
iншими українськими позичальниками. Протягом усього 2015 року у висновках експертiв
вiдзначались дотримання всiх нормативiв НБУ. Агентство вкотре пiдтвердило, що ПАТ «КБ
«ГЛОБУС» на практицi демонструє хорошу керованiсть i адекватну реакцiю на змiну кон'юнктури
ринку.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

63187.00

59972.00

1721.00

1104.00

64908.00

61076.00

будівлі та споруди

61013.00

58114.00

1721.00

1104.00

62734.00

59218.00

машини та обладнання

1173.00

1189.00

0

0

1173.00

1189.00

транспортні засоби

521.00

343.00

0

0

521.00

343.00

інші

480.00

326.00

0

0

480.00

326.00

2. Невиробничого
призначення:

1.00

0

0

0

1.00

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

63188.00

59972.00

1721.00

1104.00

63188.00

61076.00

Усього

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
1) будiвлi та споруди: власнi-до 25 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов договорiв оренди;
2) машини та обладнання: власнi - до 8 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов договорiв
оренди;
3) iншi: власнi- до 7 рокiв, орендованi - вiдповiдно умов договорiв оренди.
Первiсна вартiсть основних засобiв:
1) Власнi основнi засоби: на початок перiоду –82 943тис.грн., на кiнець перiоду – 83
521тис.грн.;
2) Орендованi основнi засоби: на початок перiоду – 4 326 тис.грн., на кiнець перiоду – 4 335
тис.грн.;
Основнi засоби, всього: на початок перiоду- 87 269 тис.грн., на кiнець перiоду – 87 856
тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець перiоду:
1) Будiвлi та споруди: 22%;
2) Машини та обладнання: 77%;
3) Транспортнi засоби: 61%;
4) Iншi: 84%.
Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй
дiяльностi в повному обсязi.
Сума нарахованого зносу по основним засобам:
1) Власнi основнi засоби: на початок перiоду – 19 755 тис.грн., на кiнець – 23 549 тис.грн.;
2) Орендованi основнi засоби: на початок перiоду – 2 605 тис.грн., на кiнець перiоду – 3 238
тис.грн.;
Сума нараховано зносу по основним засобам, всього: на початок перiоду – 22 360 тис. грн.,
на кiнець перiоду – 26 787 тис.грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалось.
Обмежень на використання майна емiтента немає.
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3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

41345

X

X

короткостроковi

28.12.2015

23601

6

05.01.2016

короткостроковi

30.12.2015

40000

18.5

05.01.2016

короткостроковi

30.12.2015

10680

3

12.01.2016

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4080

X

X

Усього зобов'язань

X

45425

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Бiльш детальна iнформацiя опублiкована в Рiчному Звiтi Банку, розмiщенного
на сайтi www.globusbank.com.ua
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.03.2015

24.03.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

17.04.2015

20.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

20.04.2015

21.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

22.04.2015

23.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

03.07.2015

07.07.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

20.08.2015

21.08.2015

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

22.09.2015

23.09.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ТОВ «БДО»
20197074
Україна, 02121, М. Київ,
Харкiвське шосе, 201-203
2868 23.04.2002
109 П 000088 16.04.2013
22.12.2016 р.
2015
безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

ТОВ «БДО»
20197074
02121, М. Київ,
Харкiвське шосе, 201203
2868 23.04.2009
88 П 000088 23.04.2013
22.12.2016 р.

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Висновок щодо фiнансових звітів
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «ГЛОБУС» (далi
- Банк), що додається та включає: Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 року, Звiт про прибутки i збитки
та iнший сукупний дохiд, Звiт про змiни у власному капiталi, Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звітність.
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого
аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

35

Річний емітентський звіт за 2015 рік

www.globusbank.com.ua

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться в попередньому параграфi,
фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан Банку станом на
31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф:
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого банк
здiйснює свою дiяльнiсть», в якiй iдеться про полiтичну й економiчну нестабiльнiсть в Українi. Нестабiльнiсть може
iснувати i в найближчому майбутньому, що може мати негативний вплив на вартiсть активiв Банку та результати його
дiяльностi.
Також не змiнюючи нашу думку, звертаємо вашу увагу на Примiтку 33 «Управлiння фiнансовими ризиками», в
якiй керiвництво Банку розкрило iнформацiю щодо негативного розриву лiквiдностi станом на 31.12.2015 термiном
«до 3мiсяцiв» в сумi (95 283) тис. грн., що складає 7% активiв.
Iншi питання.
Фiнансова звiтнiсть за попереднiй 2014 рiк була перевiрена iншим аудитором. За результатами аудиту звiтностi
Банку за 2014 рiк аудитором було висловлено безумовно-позитивну думку.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актів:
У вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України (надалi НБУ) за результатами проведення аудиторської
перевiрки фiнансової звiтностi Банку аудитори мають висловити думку стосовно зазначеної звiтностi, а також надати
звiт за результатами перевiрки.
Метою проведення аудиторської перевiрки було висловлення думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть Банку за
2015 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображає фiнансовий стан Банку згiдно з мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi.
Iнформацiя, що викладено у цьому звiтi, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської перевiрки
фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк та аналiзу iнформацiї, що отримана iз облiкової системи Банку. Зазначена
iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення
аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цей звiт призначено для iнформування та використання керiвництвом Банку та Нацiональним банком України та
не може бути використаний будь-якою iншою стороною. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати
обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю
системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.
Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки нами питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю
системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються
Нацiональним банком України.
1. Аналiз вiдповiдностi розподiлу активiв i пасивiв Банку за строками до погашення у формi статистичної звiтностi
про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається Банком для подання до НБУ станом на 1 сiчня року,
наступного за звiтнiим (базується на пiдставi аналiзу статистичної форми №631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв
за строками», затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 19.03.2003 №124 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї
України 07.05.2003 за №353/7674).
Банк має загальну позитивну рiзницю мiж сумою активiв та зобов’язань термiном погашення «до 1 року» та мiж
сумами активiв та зобов’язань термiном погашення «понад 1 рiк». В той же час iснує дефiцит активiв термiном
погашення «до запитання» - (57 730) тис.грн., або 25% вiд власного капiталу. На наш погляд керiвництву Банку
необхiдно розглянути питання розмiщення активiв строком погашення «до запитання» для скорочення iснуючого
дефiциту.
За результатами нашого аналiзу, ми не знайшли суттєвих фактiв, якi б свiдчили про те, що станом на кiнець дня
31.12.2015 року показники лiквiдностi не вiдповiдають нормативним значенням, встановленим вимогами Iнструкцiї
про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 28 серпня 2001 року №368).
2. Аналiз якостi управлiння активами та пасивами
Iнформацiя щодо побудови та структури системи управлiння ризиками наведено Банком в роздiлi «Iнформацiя
про Банк»:
для виконання вимог ст.44 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» в Банку створено постiйно дiючий
пiдроздiл з питань аналiзу та управлiння ризиками – Управлiння аналiзу, планування та ризикiв;
у вiдповiдностi до вимог ст.44 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» в Банку створено постiйно
дiючий Комiтет з питань управлiння активами та пасивами. Аналiз протоколiв засiдань цього комiтету свiдчить, що на
його засiданнях розглядаються питання, що є важливими в дiяльностi Банку.
Бiльш докладно питання управлiння ризиками керiвництвом Банку розкрито у примiтцi 33 «Управлiння
фiнансовими
ризиками».
РЕЗЮМЕ: Структура управлiння активами та пасивами вцiлому вiдповiдає вимогам законодавства України та
забезпечує виконання Банком економiчних нормативiв НБУ. Якiсть управлiння активами i пасивами банку можна
вважати задовiльною.
3. Достатнiсть резервiв та капiталу Банку, яка визначається на пiдставi аналiзу якостi активiв Банку, а також
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операцiй з iнсайдерами/пов’язаними особами вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв НБУ, у тому числi з
питань регулювання дiяльностi банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями
3.1. Аналiз якостi кредитного портфеля
Фiнансова iнформацiя щодо кредитного портфеля на 31.12.2015 розкрита керiвництвом Банку в пояснювальнiй
примiтцi 9 «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» в сумi 824 967 тис.грн. (31.12.2014 – 720 411 тис.грн.). Питома вага
незабезпечених кредитiв в портфелi Банку за станом на 31.12.2015 – 10,5% (за станом на 31.12.2014 – 3,7%). Ставка
резервування по кредитному портфелю за станом на 31.12.2015 – 11,69% (31.12.2014 - 19,6%).
Стан кредитного портфеля не можна вважати задовiльним, оскiльки питома вага негативно класифiкованих активiв
дорiвнює 12% (за результатами аудиту питома вага негативно класифiкованих активiв - 12%).
Формування Банком резервiв пiд кредитнi ризики в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Формування Банком резервiв пiд кредитнi ризики з метою визначення регулятивного капiталу вцiлому вiдповiдає
в усiх суттєвих аспектах вимогам Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, що затверджено постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 25 сiчня 2012р. №23.
Кредитний портфель Банку характеризується достатнiм рiвнем забезпеченностi. Загальний обсяг кредитної
заборгованостi, що не забезпечена заставою, в структурi кредитного портфеля Банку 10,5% (31.12.2014-3,7%).
3.2 Аналiз якостi портфеля цiнних паперiв
За станом на 31.12.2015 Банком здiйснено вкладення тiльки в торговi цiннi папери, iнформацiя щодо яких
адекватно розкрита в примiтцi 7 «Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток»
в
сумi
115
866
тис.грн.
(31.12.2014
–
242
166
тис.грн.).
РЕЗЮМЕ: Розкрита керiвництвом Банку в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк iнформацiя є адекватною для
дiяльностi Банку.
Формування Банком резервiв пiд операцiї з цiнними паперами з метою визначення регулятивного капiталу
вцiлому вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах вимогам Положення про порядок формування та використання банками
України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, що затверджено
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 сiчня 2012р. №23.
Формування Банком резервiв пiд операцiї з цiнними паперами в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам МСФЗ.
3.3. Аналiз стану дебiторскої заборгованості
Фiнансову iнформацiю щодо дебiторської заборгованостi керiвництво Банку розкрило:
у пояснювальнiй примiтцi 12 «Iншi фiнансовi активи» в сумi 770 тис.грн. (31.12.2014 – 915 тис.грн.)
у пояснювальнiй примiтцi 13 «Iншi активи» в сумi 826 тис.грн. (31.12.2014 – 721 тис.грн.).
У результатi проведення процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно якостi та вiдповiдностi подання iнформацiї щодо
дебiторської заборгованостi.
РЕЗЮМЕ: Розкрита керiвництвом Банку в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк iнформацiя адекватно
вiдображає стан дебiторської заборгованностi.
Формування Банком резервiв пiд дебiторську заборгованiсть з метою визначення регулятивного капiталу вцiлому
вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах вимогам Положення про порядок формування та використання банками України
резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, що затверджено постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 сiчня 2012р. №23.
Формування Банком резервiв пiд дебiторську заборгованiсть в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам МСФЗ.
3.4 Аналiз достатностi резервiв та капiталу Банку, в тому числi щодо вiдповiдностi формування капiталу банку,
фондiв, резервiв вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку
Iнформацiя щодо руху загальних резервiв та фондiв банку розкрито в Звiтi про змiни у власному капiталi (Звiт про
власний капiтал). Резервний фонд формується Банком у вiдповiдностi до Статуту де вказано, що такий фонд
створюється Банком у розмiрi 25% розмiру капiталу та розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду має бути не
менше 5% вiд прибутку Банку за рiк.
Принципи формування резервiв та регулятивний капiтал вiдповiдають нормативним вимогам Нацiонального
банку.
4. Адекватнiсть системи управлiння ризиками Банку
Нами було проведено тестування з метою перевiрки правильностi оцiнки Банком ризикiв банкiвських операцiй,
формування резервiв та розкриття операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами Банку.
Система оцiнювання та управлiння ризиками в Банку охоплює всi процедури та всi ризики притаманнi Банку i є
достатньою.
Ризик операцiй з iнсайдерами є помiрним.
5. Адекватностi бухгалтерського облiку
РЕЗЮМЕ: У результатi проведення процедур нами не було знайдено фактiв, що свiдчили б про невiдповiднiсть
органiзацiї бухгалтерського облiку Банку нормативно-правовим актам Нацiонального банку України. Бухгалтерський
облiк Банку вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку.
6. Аналiз процедур внутрiшнього аудиту та органiзацiя внутрiшнього аудиту.
У вiдповiдностi до Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» та Положення «Про органiзацiю
внутрiшнього аудиту в комерцiйних банках України», яке затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку
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України № 114 вiд 20 березня 1998 року та Положення «Про службу внутрiшнього аудиту ПАТ «КБ «ГЛОБУС», що
було затверджено Рiшенням Наглядової Ради Банку вiд 31 липня 2015 року (протокол №8) в Банку створено та
функцiонує Пiдроздiл внутрiшнього аудиту:
Задачами
Пiдроздiлу
внутрiшнього
аудиту
Банку
визначено:
• сприяння адекватностi системи внутрiшнього контролю Банку;
• здiйснення неупередженої та об'єктивної оцiнки бухгалтерської, операцiйної, адмiнiстративної систем i процедур
контролю в Банку;
• оцiнка та аналiз виконання посадовими особами i вiдповiдальними працiвниками Банку дiючого законодавства
України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, статуту Банку, внутрiшнiх нормативних
документiв Банку щодо проведення операцiй в обсягах наданої Нацiональним банком України банкiвської лiцензiї та
письмового дозволу на здiйснення окремих банкiвських операцiй;
• сприяння органiзацiї ведення бухгалтерського облiку;
• впровадження ефективної, достовiрної та повної iнформацiйної системи управлiння для своєчасного виявлення
та усунення недолiкiв i порушень у здiйсненнi банкiвських операцiй;
• своєчасне виявлення порушень та недолiкiв в дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку, опрацювання
оптимальних рiшень щодо їх лiквiдацiї та усунення причин виникнення цих недолiкiв в процесi дiяльностi Банку;
• розслiдування в межах своїх повноважень вчинених i запобiгання майбутнiм порушенням у системi
внутрiшнього контролю, а також попередження або мiнiмiзацiя будь-яких ризикiв;
• виявлення сфер потенцiйних збиткiв для Банку, сприятливих умов для зловживань i незаконного присвоєння
коштiв Банку;
• перевiрки виконання вимог з ефективного управлiння ризиками банкiвської дiяльностi;
• налагодження i пiдтримання взаємодiї iз зовнiшнiми аудиторами, державними органами контролю та службою
банкiвського нагляду Нацiонального банку України;
• надання Правлiнню Банку та керiвникам структурних пiдроздiлiв, що перевiряються, висновкiв про результати
проведеної аудиторської перевiрки i пропозицiй щодо полiпшення дiючої в Банку системи внутрiшнього контролю.
Функцiями Пiдроздiлу внутрiшнього аудиту є:
• нагляд за поточною дiяльнiстю Банку;
• контроль за дотримання законiв, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та рiшень органiв
управлiння Банку;
• перевiрка результатiв поточної дiяльностi Банку;
• аналiз iнформацiї та вiдомостей про дiяльнiсть Банку, професiйної дiяльностi працiвникiв Банку, випадкiв
перевищення повноважень посадовими особами Банку;
• надання Наглядовiй радi висновкiв та пропозицiй за результатами перевiрок;
• зменшення ризикiв при проведеннi операцiй структурними пiдроздiлами Банку,
• впровадження рацiонального та ефективного використання ресурсiв Банку;
• надання рекомендацiй структурним пiдроздiлам Банку у процесi планування, на стадiї розроблення i
впровадження нових продуктiв i процесiв;
• проведення аудиту операцiй, якi виконуються структурними пiдроздiлами Банку з метою аналiзу i оцiнки
внутрiшнього контролю, процедур Банку, що стосуються адекватностi, вiдповiдностi, ефективностi та точностi
бухгалтерських даних i збереження активiв Банку;
• перевiрка внутрiшнiх документiв Банку, регламентуючих проведення операцiй, дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв, iнших документiв;
• перевiрка систем обробки та передавання фiнансової iнформацiї, у тому числi електронних iнформацiйних
систем та електронних банкiвських послуг;
• координацiя своєї дiяльностi з дiями незалежної аудиторської фiрми при проведеннi зовнiшнього аудиту Банку з
метою забезпечення оптимальних умов, за яких аудиторська фiрма може з довiрою покластися на висновки вiддiлу
внутрiшнього
аудиту
для
уникнення
дублювання
зусиль.
Пiдроздiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковується безпосередньо Наглядовiй Радi Банку.
Пiдроздiл внутрiшнього аудиту проводить перевiрки напрямкiв дiяльностi Банку, а також пiдроздiлiв Банку у
вiдповiдностi до плану проведення перевiрок, який затверджується Наглядовою Радою Банку. Пiдроздiл внутрiшнього
аудиту складає звiти за результатами перевiрки та подає звiти на розгляд Правлiнню Банку та Наглядовiй Радi Банку.
Процедури аудиту, якi здiйснює пiдроздiл внутрiшнього аудиту, вiдповiдають потребам Банку.
7. Аналiз заходiв контролю банку
Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для визначення характеру,
послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього контролю Банку та процедури внутрiшнього
аудиту.
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та функцiонування системи внутрiшнього контролю, стан
якої було розглянуто нами при плануваннi та проведеннi аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за
2015 рiк.
Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевiрки системи
внутрiшнього контролю Банку з цiллю визначення всiх можливих недолiкiв.
При аналiзi заходiв контролю Банку та загальної якостi управлiння Банком нами було розглянуто адекватнiсть
структури управлiння видам та обсягам операцiй Банку - участь органiв управлiння у прийняттi рiшень, розподiлi
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обов'язкiв мiж керiвниками, наявнiсть положень про структурнi пiдроздiли та посадових iнструкцiй, як заходiв
контролю керiвництва за дiяльнiстю Банку.
Управлiння Банком здiйснюється:
- Загальними Зборами Акцiонерiв,
- Наглядовою Радою Банку та
- Правлiнням Банку.
Аналiз протоколiв засiдань Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради Банку дозволяє зазначити, що цi
органи управлiння здiйснюють не тiльки стратегiчне управлiння Банком, але й оперативне. Оперативне управлiння
також здiйснюється Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку. Засiдання Правлiння Банку проводяться на
регулярнiй основi.
РЕЗЮМЕ: У результатi проведення огляду структури Банку нами не знайдено фактiв, якi свiдчать про
неадекватнiсть структури управлiння та заходiв внутрiшнього контролю Банку характеру та об'єму операцiй, якi
проводяться Банком, або невiдповiднiсть заходiв внутрiшнього контролю вимогам нормативно-правових актiв НБУ.
Процедури внутрiшнього контролю та аудиту в цiлому забезпечують адекватний контроль за ризиками Банку.
Директор С.О.Балченко
Сертифiкат аудитора №0040
виданий 29 жовтня 2009
м. Київ, Україна
19 квiтня 2016 року
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

3

2

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): реєстрацiя не проводиться

Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацi вiдсутня

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація
Додатковий випуск акцій

X
X

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацi вiдсутня

Ні
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Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
48
останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради не створено iнших комiтетiв.

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
Ні
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Умови працi визначаються внутрiшнiми
нормативними документами
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Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ні
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
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Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не
належить до
компетенції
жодного
органу

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого
органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової
ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної
комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого
органу

Ні

Так

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової
ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності
членів виконавчого органу

Ні

Так

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних
акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

Ні
X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнша iнформацiя вiдсутня.
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
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З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

X
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

17.04.2015 р. припинено
повноваження Ревiзiйної комiсiї.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.
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Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 18.04.2014 ; яким органом управління прийнятий:
Загальнi Збори Акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Емiтент не оприлюднював Кодекс корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Протягом зiтного перiоду не мало мiсце недотримання Кодексу корпоративного управлiння.
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

230645

117809

0

0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8

115866

242166

Кошти в інших банках

9

34175

80605

Кредити та заборгованість клієнтів

10

824967

720411

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

0

0

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

71626

56568

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

606

497

Відстрочений податковий актив

51

16

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

62391

65640

Інші фінансові активи

17

11519

65686

Інші активи

18

2328

1778

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

1603

2859

1355777

1354035

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

181170

157692

Кошти клієнтів

21

714536

715908

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

3195

0

Інші залучені кошти

23

94594

163940

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

24

3119

11568

Інші фінансові зобов'язання

25

59691

6051

Інші зобов'язання

26

4080

3789
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Субординований борг

27

60441

60441

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

1120826

1119389

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

160000

160000

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

14951

38652

Резервні та інші фонди банку

60000

35994

0

0

0

0

Усього власного капіталу

234951

234646

Усього зобов'язань та власного капіталу

1355777

1354035

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Звiт складений у тис.грн.

Затверджено до випуску та підписано
19.04.2016

року

Керівник

С. Б. Курiленко
(підпис, ініціали, прізвище)

Покащевська В.О., (044)585-06-41
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Л. М. Корж
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

162836

198120

Процентні витрати

31

-110847

-113369

51989

84751

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи

32

28213

19050

Комісійні витрати

32

-5145

-3304

1446891

-2038

0

0

-98803

182712

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

-1187290

83549

Результат від переоцінки іноземної валюти

-223469

-197124

0

0

9, 10

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів
в інших банках

9, 10

15031

-66200

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

17032

-18227

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

8366

-8708

Інші операційні доходи

33

24630

2242

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-77175

-69038

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

270

7665

35

58

305

7723

0

0

305

7723

0

0

Результат від операцій з цінними паперами в торговому
портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки через прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік

19

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
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Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

0

0

305

7723

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

1.91

48.27

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

1.91

48.27

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

36

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

36

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:

Примітки

36

Звiт складений у тис.грн.

Затверджено до випуску та підписано
19.04.2016

року

Керівник

С. Б. Курiленко
(підпис, ініціали, прізвище)

Покащевська В.О., (044)585-06-41
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Л. М. Корж
(підпис, ініціали, прізвище)
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нерозподіле
ний
прибуток

усього

Неконтрольова
на частка

Усього власного
капіталу

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік

3

4

5

6

7

8

9

160000

0

5556

61367

226923

0

226923

0

0

0

0

0

0

0

160000

0

5556

61367

226923

0

226923

0

0

0

7723

7723

0

7723

номінальна вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

2

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому
періоду (до перерахунку)
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок
та вплив переходу на нові та/або переглянуті
стандарти і тлумачення

5

Скоригований залишок на початок попереднього
періоду
Усього сукупного доходу

29

Емісія акцій:

28

емісійні
різниці
резервні,
інші фонди
та резерви
переоцінки

Примітки

1

статутний
капітал

Найменування
статті

Належить власникам банку

Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

160000

0

35994

38652

234646

0

234646

0

0

0

305

305

0

305

номінальна вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець попереднього періоду
Усього сукупного доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160000

0

60000

14951

234951

0

234951

Об'єднання компаній
Дивіденди

37

Залишок на кінець звітного періоду

Затверджено до випуску та підписано
19.04.2016

року

Керівник

С. Б. Курiленко
(підпис, ініціали, прізвище)

Покащевська В.О., (044)585-06-41
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Л. М. Корж
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

189248

188029

Процентні витрати, що сплачені

-116551

-109401

Комісійні доходи, що отримані

28603

19050

Комісійні витрати, що сплачені

-5145

-3304

Результат операцій з торговими цінними паперами

-46576

50468

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

1217230

80629

Результат операцій з іноземною валютою

-1187284

83607

Інші отримані операційні доходи

24578

2242

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-19183

-17839

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-21794

-22952

-73

-907

63053

269622

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному
банку України

0

11385

132333

-140311

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-145796

84137

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів

-125639

-205919

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

-17323

-44

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

18694

1040

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

23783

-105081

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

636

-8537

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані
банком

3124

0

-84

435

47399

112900

180

19627

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до
змін в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

9, 17

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної
діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0
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Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених
грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

-15244

0

12, 17

0

0

14

-1037

-1931

14, 17

0

0

14

-1165

-241

14, 17

0

0

0

0

-17446

-2172

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної
діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

-65884

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової
діяльності

-65884

0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на
грошові кошти та їх еквіваленти

195986

-157075

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

112836

-139620

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

117809

257429

230645

117809

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

Звiт складений у тис.грн.
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